
Życiorys zawodowy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
 

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 
imię i nazwisko: Marcin Depczyk 
 
zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
 
termin upływu kadencji: 5 luty 2019 roku  

 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 

Pan Marcin Depczyk posiada ponad 20-letnie międzynarodowe doświadczenie w zakresie  
kształtowania i realizacji strategii organizacyjnych oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, które 
zdobył pracując dla Philip Morris International (PMI) na poziomie lokalnym, regionalnym,  
jak i globalnym. 
 
Ostatnio, Pan Marcin Depczyk zajmował stanowisko Dyrektora działu Zasobów Ludzkich dla filii 
PMI w Ameryce Środkowej, będąc bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację projektów mających 
na celu optymalizację i reorganizację oddziałów firmy w Gwatemali, Panamie, Hondurasie, 
Salwadorze, Nikaragui i na Kostaryce. Wcześniej, pełnił funkcję  Dyrektora działu Zasobów Ludzkich 
w Ekwadorze, Dyrektora ds. Rozwoju Kadry Kierowniczej i Organizacji dla regionu Ameryki 
Łacińskiej i Kanady, Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich dla Działów Finansów, Usług 
Informatycznych i Rozwoju Biznesu i Planowania na poziomie PMI.  
 
Pan Marcin Depczyk jest ceniony za swoje doświadczenia w zakresie przeprowadzania firm przez 
proces zmian, budowania kadry kierowniczej oraz za swoje umiejętności przekładania potrzeb 
biznesowych na nowoczesne rozwiązania organizacyjne. 
 
Pan Marcin Depczyk kształcił się na Uniwersytecie Cornell (USA), w INSEAD (Francja),  
w Podyplomowej Szkole Biznesu w Stanford (USA) i na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 

 
2011 - 2013  Philip Morris International - Dyrektor  Działu Zasobów Ludzkich dla Ameryki 

Centralnej 
   San Jose - Kostaryka 
2010 - 2011  Philip Morris International - Dyrektor  Działu Zasobów Ludzkich w Ekwadorze 
   Quito - Ekwador 
2006 - 2010   Philip Morris International - Dyrektor  ds. Rozwoju Kadry Kierowniczej 

i Organizacji dla Regionu Ameryki Łacińskiej i Kanady 
   Nowy York - USA 
2005 - 2006 Philip Morris International - Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich – Projekt New 

Horizon Finance  
   Lozanna - Szwajcaria 
2001 - 2005  Philip Morris International - Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich dla Działów 

Finansów, Usług Informatycznych i Rozwoju Biznesu i Planowania, PMI 
   Lozanna - Szwajcaria 
1998 - 2001 Philip Morris International – Menadżer Działu Rozwoju Kadry Kierowniczej 

i Organizacji dla Regionu Europy Centralnej, Bliskiego Wschodu i Afryki 
   Lozanna - Szwajcaria 
1996 - 1998  Philip Morris International – Menadżer ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich 
   Warszawa / Kraków - Polska 



1993 - 1996 Philip Morris International - różne stanowiska w Departamentach Sprzedaży  
i Marketingu  

   Warszawa - Polska 
 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 
 

Pan Marcin Depczyk  nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 
 
4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, 

 
W przeciągu ostatnich trzech lat Pan Marcin Depczyk pełnił funkcje w organach następujących 
spółek: 
 
nazwa spółki:  Tabacalera Costarricense S.A. (Kostaryka) 
funkcja/ wspólnik:  Dyrektor Działu Zasobów Ludzkich 
 
nazwa spółki:  ITABSA (Ekwador) 
funkcja/ wspólnik:  Dyrektor Działu Zasobów Ludzkich 
 

 
5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Depczyk nie został skazany za przestępstwo oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Depczyk nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 
6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 
podmiotu, w którym Pan Marcin Depczyk pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 

 
7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 
Pan Marcin Depczyk nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, 
ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 

Pan Marcin Depczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 



Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 


